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Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Ady Pöslové Teroristické útoky proti 

státním orgánům ve světle mezinárodního práva veřejného 

 Předložená rigorózní práce Mgr. Ady Pöslové si klade za cíl „posoudit kvalitu právní 

úpravy vztahující se k ochraně státních orgánů před akty terorismu ve všech jejích úrovních, 

avšak zejména s důrazem na mezinárodněprávní instrumenty“ (str. 9). Tento cíl bohužel 

zůstává v práci z velké části nenaplněn. Práce nenabízí o mnoho více než prostý výčet a 

stručný rozbor jednotlivých mezinárodních smluv a popř. jiných pramenů mezinárodního či 

vnitrostátního práva, které by se tím či oním způsobem mohly týkat ochrany státních orgánů 

před akty terorismu. Chybí ale jakékoli hlubší zamyšlení se nad tím, zda a popř. v jakém 

rozsahu jsou ony prameny pro ochranu státních orgánů před specifickou hrozbou tvořenou 

terorismem skutečně relevantní a nakolik se reálně uplatnily a uplatňují v praxi. Autorka se 

příliš ztratila v jednotlivostech dílčích instrumentů a pustila ze zřetele obecné téma práce, 

k němuž se jednotlivé kapitoly měly vztahovat.  

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma rigorózní práce je nepochybně aktuální, neboť terorismus, jak autorka správně 

uvádí na počátku své práce, zůstává jednou z hlavních bezpečnostních hrozeb současnosti a 

státní orgány současně patří mezi velmi časté cíle teroristických aktivit. Zpracování tématu 

kladlo na autorku střední nároky. Na straně jedné se oblast terorismu v posledních letech těší 

bezprecedentní pozornosti států, médií i právních odborníků, a existuje tak zde velmi bohatá 

literatura, ze které autorka mohla vycházet (a dílem skutečně vycházela). Na straně druhé 

specifické zaměření práce – teroristické akty směřující proti státním orgánům – je poměrně 

originální, a bylo tak třeba, aby autorka dokázala v množství obecnějších informací 

identifikovat ty, které by byly relevantní pro danou oblast. Jak už bylo řečeno, s tímto úkolem 

se vyrovnala jen s částečným úspěchem. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Po formální stránce je práce zpracována pečlivě a je na velmi dobré jazykové a 

stylistické úrovni. V textu se sice objevuje několik drobných překlepů (např. rezoluce nejsou 

nadána – správně nadány /str. 42/ či Ženevská úmluva, jenž – správně jež /str. 80/), jejich 

počet je ale zcela minimální. Určité výhrady lze mít k použité terminologii, která je místy 

lehce archaická – např. když autorka mluví o konvencích a ne úmluvách, nebo o zvykovém a 

ne obyčejovém právu. Práce vychází z česky a anglicky psaných pramenů a literatury – 

prameny tvoří především mezinárodní smlouvy a zákony, v kategorii literatury převažují 

monografie, byť určitého využití se dostává i článkům v odborných časopisech. Práce 
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z důvodů, které v ní nejsou vysvětleny, prakticky nevyužívá judikaturu, byť lze předpokládat, 

že s ohledem na trestněprávní zaměření většiny analyzovaných úmluv musí relevantní 

případy, přinejmenším na národní úrovni, existovat. Výtky lze mít také ke způsobu citování, a 

to jak u elektronických zdrojů (autorka neuvádí datum konzultace zdroje), tak obecněji – 

autorka nedodržuje standardní citační normu využívanou na PF UK. Je nicméně třeba říci, že  

u většiny zdrojů to nebrání jejich identifikaci, jde tedy o výtku spíše formální povahy.  

3. Obsahová stránka práce: 

 Práce o celkovém rozsahu 145 stran (z toho 130 stran vlastního textu) je rozčleněna do 

úvodu, sedmi kapitol a závěru. Úvod je na rigorózní práci poměrně stručný a vlastně jen uvádí 

cíl práce a krátce nastiňuje aktuálnost tématu. Autorka se naopak nijak nevyjadřuje k použité 

metodologii a výchozí literatuře, ani nepředstavuje strukturu práce. První  kapitola se pokouší 

vymezit základní pojmy, a to terorismus a státní orgán. Autorka správně poukazuje na fakt, že 

zatím neexistuje mezinárodně dohodnutá legální definice terorismu. Je nicméně sporné, 

nakolik je vhodné vycházet z definice extra-legální (str. 15-17), když existující prameny jasně 

ukazují, že přijetí konsensuální definice terorismu nebrání absence shody na definičních 

kritériích aktu terorismu, ale problémy ohledně vymezení okruhu aktérů, kteří se aktu 

terorismu mohou dopustit. Zdá se ostatně, že autorka v dalším textu používá pojem terorismus 

velmi volně a podřazuje pod něj jakékoli útoky proti státním cílům zcela bez ohledu na 

motivaci a sledované cíle. V případě vymezení státního orgánu je zase až přehnaný důraz 

kladen na českou národní úpravu, což kontrastuje s tím, že primárním právním rámcem práce 

má být právo mezinárodní. 

Kapitoly 2-5 se zabývají právě mezinárodněprávní úpravou dopadající na teroristické 

činy proti státním orgánům. Kapitola 2 se věnuje útokům na zastupitelské úřady. Autorka 

postupně analyzuje hlavní právní instrumenty přijaté v dané oblasti, jako jsou Vídeňská 

úmluva o diplomatických stycích, Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, nebo Úmluva o 

zvláštních misích. Analýza by se klidně mohla nacházet v obecné práci o diplomatickém 

právu, protože předkládá zcela základní výklad o této oblasti. Naopak relevance instrumentů 

ve vztahu k terorismu zde není řešena prakticky vůbec, popř. jen velmi zkratkovitě. Např. na 

str. 28 autorka uvádí, že Vídeňská úmluva o diplomatických stycích obsahuje řadu opatření, 

která „bezesporu významně přispívají ke snížení počtu teroristických útoků na tyto zahraniční 

orgány státu“ (str. 28). Co autorku vede k tomuto závěru a v čem onen význam daných 

opatření v kontextu boje proti terorismu spočívá, to již ovšem práce neuvádí. Stejně tak se 

čtenáři nedozví, proč si autorka naopak myslí, že „Úmluvu o zvláštních misích nemůžeme 

považovat za opravdu účinný nástroj v boji proti mezinárodnímu terorismu“ (str. 39).  
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Jde o jediné odkazy na terorismus, které se v kapitole objevují. Detailně jsou naopak 

rozebrána různá ustanovení, která pro téma práce nemají prakticky žádný význam (např. 

reakce na požár na velvyslanectví, možnost zatčení konzulů, uzavírání sídelních dohod aj.). 

Nejzajímavější část kapitoly tvoří sekce zabývající se odpovědností hostitelského státu za 

porušení povinností zakotvených diplomatickým právem. Autorka zde rozebírá případ 

Teherán a ukazuje, že stát může nést odpovědnost jak přímo za spáchání teroristického činu, 

tak za porušení závazku due diligence. Obě typově odišné situace mohly, resp. měly být 

v práci rozebrány detailněji a s větším využitím pravidel o přičitatelnosti jednání státních i 

nestátních aktérů státu.  

Kapitola 3 obrací pozornost k teroristickým útokům na vrcholné státní představitele. 

Postup je obdobný jako v předchozí kapitole, tj. jsou představeny dva smluvní instrumenty, a 

to Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní 

ochrany včetně diplomatických zástupců a Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace 

spojených národů a přidruženého personálu. Důvody zařazení druhého instrumenty, který na 

státní představitele nedopadá, nejsou zcela jasné. Autorka mluví o tom, že zařazení má 

význam „z hlediska posouzení vývoje práva v dané oblasti v období dvaceti let, které přijetí 

obou konvencí dělí. Diskuse nad ustanoveními pozdější úmluvy může dle mého názoru dobře 

posloužit ke zhodnocení účinnosti ustanovení Newyorské úmluvy“ (str. 58). Možná může, 

pokud tomu tak je, autorka to v práci nijak neprokazuje, neboť žádné zhodnocení účinnosti 

ustanovení Newyorské úmluvy nenabízí. Kapitola je opět pouhým přehledem ustanovení 

obsažených ve smluvních instrumentech.  

Kapitola 4 pojednává o ozbrojených složkách státu – analýza je překvapivě omezena 

jen na právní rámec mezinárodního humanitárního práva. Ozbrojené síly se přitom, na území 

svého státu i v zahraničí, mohou stát předmětem teroristického útoku nejen za ozbrojeného 

konfliktu, ale i v době míru.  Během ozbrojeného konfliktu právní rámec skutečně poskytuje 

mezinárodní humanitární právo. Autorka nicméně vůbec nereflektuje to, že pojem teroristický 

čin je v MHP vymezen odlišně než v teroristických úmluvách. Z tohoto hlediska je škoda, že 

se práce podrobněji nevěnuje výkladu příslušných ustanovení Ženevských úmluv a 

Dodatkových protokolů, která pojednávají o aktech terorismu či teroru. Výklad by se následně 

měl promítnout do hodnocení jednotlivých událostí – např. útoku na americké a francouzské 

vojáky v Libanonu v 80. letech. Jednalo se z pohledu mezinárodního humanitárního práva 

skutečně o teroristické útoky? Autorka dále chybně používá pojem „povstalci“, který 

nerozlišuje od pojmu „guerrila“ (partyzáni) – první pojem označuje stranu vnitrostátního 

ozbrojeného konfliktu, druhý účastníka konfliktu mezinárodního. 
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Kapitola 5 uzavírá mezinárodněprávní část práce analýzou několika mezinárodních 

protiteroristických instrumentů, konkrétně Úmluvy o předcházení a potlačování terorismu, 

Mezinárodní úmluvy proti braní rukojmí, Mezinárodní úmluvy o potlačování teroristických 

bombových útoků, Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu, Mezinárodní 

úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu a Návrh Všeobecné úmluvy o mezinárodním 

terorismu. Opět jde o pouhý rozbor základních ustanovení bez jakéhokoli zamyšlení se nad 

tím, v čem instrumenty dopadají na teroristické útoky proti státním orgánům – vazba se 

přitom již vzhledem k vymezení terorismu, resp. vymezení jednotlivých kriminalizovaných 

jednání přímo nabízí. Kapitoly 6 a 7 v obdobném duchu jako kapitoly předchozí pojednávají o 

regionální úpravě (Rada Evropy, Evropská unie, další úmluvy) a o právní úpravě v České 

republice (trestní zákoník, procesní úprava).  

Závěr práce je velmi stručný. V souladu s cílem práce definovaném na str. 9 by zde 

autorka měla uvést, k čemu dospěla na základě posouzení „kvality právní úpravy vztahující se 

k ochraně státních orgánů před akty terorismu“. Bohužel tak nečiní – závěr pouze opakuje 

obecně známé skutečnosti (např. že dosud neexistuje obecná definice terorismu) a uvádí ničím 

nedoložená tvrzení (např. že účinnost boje proti terorismu je výrazně oslabována 

připouštěním výjimek a uplatňováním výhrad ze strany jednotlivých států – bylo by možné 

uvést nějaké konkrétní příklady?). Autorka zakončuje tím, že se „vnucuje se otázka, zda je 

současná právní úprava již dostatečně kvalitní na to, aby když už reálně nemůže být útokům 

na státní orgány nadobro zamezeno, byli alespoň všichni jejich pachatelé řádně potrestáni“ 

(str. 138). Těžko se lze obránit dojmu, že tato otázka je totožná s tou, na níž slibovala autorka 

nalézt odpověď. Pokud se jí to nepovedlo, měla by vysvětlit, z jakého důvodu se tak stalo. 

Pokud se povedlo, bylo by dobré, kdyby se o odpověď podělila alespoň při obhajobě, když už 

ji nezahrnula do práce. 

4. Závěry a doporučení: 

Rigorózní práce Mgr. Ady Pöslové se zaměřuje na zajímavé téma a klade si relevantní 

otázky, které ovšem ponechává bez odpovědi. Bude-li práce připuštěna k obhajobě, měla by 

se autorka vyrovnat s výhradami uvedenými v posudku a představit závěry, k nimž dospěla na 

základě posouzení „kvality právní úpravy vztahující se k ochraně státních orgánů před akty 

terorismu“ (str. 9). 

 

V Praze dne 18. listopadu 2013 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


